BASES DE PARTICIPACIÓ A SA RUETA
(26 de febrer de 2019)
OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la
participació ciutadana a sa Rueta del Carnaval 2019.
CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a
l’any 2019, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es
troba a la partida 000.924.48927 per un import de 1.970 €.
REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: la participació és lliure i
s’hi poden inscriure tots els grups de les escoletes i col·legis d’Inca (FINS A
SISÈ DE PRIMÀRIA) que vulguin participar en la desfilada. EL TEMA O
MOTIU, l’elegiran lliurement els concursants.
Aquests grups, els formaran un mínim de 25 nins o nines.
Cada centre haurà d’aportar com a mínim 2 persones.
LLOC D’INSCRIPCIÓ: al Casal de Joves sa Fàbrica, Participació Ciutadana.
Horari: de 9.00 a 14.00 h de dilluns a divendres. S'ha de presentar sol·licitud
d’inscripció juntament amb el certificat bancari de la persona titular del c/c.
TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: de l'1 al 15 de febrer, fins a les 14.00 h.
DISTINTIUS: els participants en la desfilada de sa Rueta hauran d’encapçalar
el grup amb una pancarta amb el nom del centre al qual pertanyen. NO
PORTAR AQUEST DISTINTIU SUPOSARÀ EL NO-RECONEIXEMENT DEL
JURAT.
El jurat estarà compost per persones independents repartides al llarg de tot el
recorregut que s’encarregaran de puntuar l’originalitat, el vestuari, la
coreografia i l’atractiu de la comparsa.
Veredicte: es farà públic el mateix dia de sa Rueta a la plaça de Mallorca quan
hagi finalitzat, i s’hi lliuraran els premis.
Horari: l’horari de concentració serà a les 15.30 h i la sortida, a les 16.00 h.
Lloc de concentració: plaça de la Llibertat.
La desfilada acabarà a la plaça de Mallorca; on es repartiran els berenars als
nins/nines participants i hi haurà un grup d’animació infantil.
Si a causa del mal temps no es pot celebrar, SE SUSPÈN SA RUETA. Per tenir
dret a premi per participar a sa RUETA, s’ha de presentar una fotografia digital
de la comparsa amb la data i amb el mateix nombre de components que figurin
a la fitxa d’inscripció.
QUANTIA DELS PREMIS DE SA RUETA
PREMIS COMPARSES:
1r premi ………………………………… 500 €
2n premi .....…………………………..... 450 “
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3r premi ………………………………… 400 “
4t premi ............................................... 370 “
5t premi .............................................. 250 “
OBSERVACIONS: els premis superiors a la quantia de 301 € són objecte d’una
retenció fiscal d’un 19 % segons l’article 105 de la Llei de l'IRPF.
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